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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att analysera hur livsmedelsförsörjningen i urbana 
områden kan komma att se ut inom en närstående framtid.  
 
Det finns olika förhållningssätt till om framtidens produktion av mat bör förändras 
eller inte. En typisk uppfattning är att en ökning av dagens produktion är nödvändig 
då jordens befolkning ökar men en annan syn på livsmedel finns också. Två 
förhållningssätt till resursen mat presenteras i denna kandidatuppsats där teknisk 
innovation är en framtida strategi för att uppnå hållbara städer och där 
resurshushållning är den andra. 
 
Att odla mat i städer kan komma att lösa en del av livsmedelsproblemen som vi står 
inför i framtiden. Då slutna industriella system som kan tillvarata överskottsenergi, 
organiskt material och näringsämnen kan potentiellet lösa livsmedelsproduktionen 
och livsmedelsförsörjningen i Sverige. Samtidigt visar en trend att mer än hälften av 
den mat som produceras slängs, närmare bestämt slängs 1.3 miljarder ton mat varje år 
över hela världen. För att minska på matsvinnet krävs det en attitydsförändring och ett 
nytt förhållningssätt till mat.  
 
Med en realistisk syn på framtiden är det troligt att stadsodling kan komma att bli ett 
komplement till det jordbruk vi har idag samtidigt som livsmedel förhoppningsvis 
kommer att hanteras på ett hållbarare sätt där en mindre del blir svinn. Det är inte 
realistiskt att stadsodlingar kommer att ersätta all tidigare produktion av grönsaker 
eller att hela produktionen av mat kommer att återanvändas eller tas tillvara. 
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Eating ants? 
-A study of how food supply may look like in the future city  

ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze how food security in urban areas could look 
like in a close future.   
 
There are different approaches to the future of food production. Some believe that 
future technical solutions will ensure the future food supply in the city. At the same 
time, others believe that a larger focus must be put into the human behavior of better 
using our resources. A new way of looking to the city as a place where food grows or 
where food consumtion has to change may solve some of the food problems we face 
in the future.  
 
Industrial systems that can exploit energy, organic waste and nutrients can maybe 
solve food production and food security in Sweden. At the same time a global trend 
shows that more than half of the food thats produced is thrown away, more precisely 
1.3 billion tonnes of food goes to waste every year worldwide. In order to reduce the 
food waste requires a different attitude and a new approach to food.  
 
With a realistic view of the future, it is likely that urban farming could be a 
complement to the agriculture system we have today while a smaller portion of food 
becomes waste. It is not realistic that urban farms will replace all previous production 
of vegetables or protein. In addition, its not realistic that all food will be reused or 
utilized in the future either. 
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BAKGRUND 
År 2050 förväntas jordens befolkning uppgå till 9 miljarder människor. Det är en 
ökning med 2 miljarder människor från dagens befolkning. Under år 2008 blev för 
första gången världens stadsbefolkning större än landsbygdsbefolkningen och FN:s 
beräkningar visar att 5 miljarder människor kommer att leva i städer om 15 år (FAO, 
2014). 
 
Den snabbt växande urbana befolkningen resulterar i att det uppkommer fördelar 
vilket bland annat har medfört en generellt högre utbildningsnivå hos jordens 
invånare. Samtidigt uppstår det också problem som dels uppträder i form av de 
restprodukter som skapas från matförsörjningens konsumtion. En ökad konsumtion 
hos den växande medelklassen som bor i städerna har i sin tur även lett till en ökad 
förbrukning av animaliskt protein. Köttproduktionen kräver stora mängder vatten och 
dessutom kräver djuren mängder av foder. Ungefär en tredjedel av all landyta på 
jorden används för att producera djurfoder. Djuruppfödning har dessutom en stor 
miljöpåverkan då stora utsläpp av klimatgaser uppstå där (Kiessling et al, 2015).  
 
Insekter har tidigare varit den betydande delen av proteinkällan i de sydöstra delarna 
av världen, någonting som idag är på tillbakagång till förmån för kött (Kobra, 2014).  
 
Genom att decentralisera matproduktionen till städer kan urbana områden själva ha 
kontroll över sin produktion samt minska åtgången på vatten och bekämpningsmedel 
(Formas, 2010). En produktion av mat i städer kan också medföra att organiskt avfall 
återvinns, att utvecklade uppvärmningsmetoder används samt att små, begränsade 
utrymmen kan bli en storskalig matproduktion på höjden. Det finns också hot mot 
miljön och omgivningen där ekologiska produkter kan komma att minska för att 
gagna nya, effektiva, uppfinningar på hur mat ska produceras (Världsnaturfonden, 
2014). Vidare kan en tilltro till att tekniska innovationer kan lösa matproblematiken 
och att stadens vatten- och grönområden tvingas ge efter till förmån för 
livsmedelsproduktion göra städer till ohållbara platser i resurs och miljösammanhang.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilka argument och förhållningssätt presenteras i teorin och litteraturen angående 
en produktion av mat i städer? 
2. Hur ser de tre studerade exemplen på en produktion av mat i städer? 
 
Syftet med denna studie är att analysera hur livsmedelsförsörjningen i urbana 
områden kan komma att se ut inom en närstående framtid. De två frågorna undersöks 
dels genom litteraturstudier och dels genom att tre exempel på praktiska 
förhållningssätt till framtidens matproduktion i städer redogörs för och utreds. 

METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 
Det finns olika tillvägagångssätt vid insamling av material till en uppsats. Ett 
metodval kan exempelvis vara en enkätundersökning, intervju, litteratur- eller 
fallstudier. För att samla in tillförlitligt material till kandidatexamensarbetet samt för 
att få ett värdefullt underlag har metoderna intervju, en undersökning av tre exempel 
samt litteraturstudier använts i detta fall (Höst, Regnell och Runeson, 2006). En 
fallstudie av Plantagons växthöghus, Belatchew Labs insektsodling och Rude Foods 
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matåtervinning representerar metodvalet fallstudie/empiriskt material. De tre fallen 
har bestämts då de kan förväntas att kvalitativt beskriva hur stadens som framtida 
matförsörjare kan komma att se ut i framtiden.  
 
Valet av intervjupersoner gjordes utifrån omständigheten att de är en representant från 
de respektive företagen Plantagon, Belatchew Labs och Rude Food. Intervjupersonen 
från Plantagon är en man vid namn Sepehir Mousavizadeh och är chefstrateg på 
företaget. Intervjupersonen Rahel Belatchew är kvinna och Vd för Belatchew Labs 
och intervjupersonen Zeenath Hasan är organisationens grundare. De två första 
intervjupersonerna kontaktades inledningsvis via email för att bestämma ett fysiskt 
möte. Mousavizadehs intervju gjordes tillslut via telefon men Belatchews intervju 
blev slutligen ett skriftligt svar. På grund av dessa förhållanden kan intervjuerna ses 
som mindre tillförlitliga än vid ett möte då en chans att ställa följdfrågor var 
förhållandevis svåra. Liknande frågor ställdes till de båda företagsrepresentanterna, 
vilket kan utvärderas som bra i efterhand då svaren lättare kan jämföras. Däremot 
fanns inget utrymme för en avslutande diskussion eller sammanfattning vid 
intervjuernas slut vilket hade varit värdefullt då förtydligande på viktiga svar hade 
varit önskvärt. En intervju med representanten Zeenath Hasan från den ideella 
organisationen Rude Food gjordes sent i arbetsprocessen då projektet är nystartat 
sedan april 2015. Ett skriftligt svar erhölls från tillfrågad grundare och chef för 
företaget. Det hade varit önskvärt med fler intervjuer då detta hade kunnat ge en 
bredare bild av verkligheten. 
 
Bearbetningen av det empiriska materialet, det vill säga det inhämtade materialet från 
intervjuerna samt kompletterande skriftligt material, gjordes genom en sortering och 
kategorisering av de frågor jag sökte svar på (Ahrne, Svensson, 2011).  
 
Litteraturstudier har gjorts med en utgångspunkt i undersökningar kring möjliga 
scenarion för dagens och framtidens livsmedelsproduktion i Sverige och i världen 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv med avseende på resurser, transporter och 
konsumtion. Vetenskaplig litteratur samt analyser gjorda av statliga myndigheter och 
frivilligorganisationer har utgjort litteraturstudiematerialet.  
 
Tillförlitligheten hos de använda källorna har bedömts ur saklighets- och 
objektivitetssynpunkt där experter inom vedertagna områden måste anses ha korrekt 
uppfattning om verkligheten (Ejvegård, 2009). Däremot handlar detta arbete om hur 
det går att se på framtidens stad som matproducent, inte om hur det kommer att bli. 
Att tro på de experter vars uppfattning överensstämmer med min egen har jag 
upptäckt är relativt lätt. En målsättning med den litteratur jag har tagit del av har 
därför primärt varit att det ska vara källor som inte har någon direkt vinning av sina 
åsikter, vilket ibland kan vara svårt att bedöma. Dessutom har jag eftersträvat att hitta 
minst två oberoende och samtida källor som bekräftar liknande information 
(Ejvegård, 2009).  
 
Tidigt i processen gjordes avgränsningar för att öka effektiviteten i undersökningen. 
Då arbetet inte är en djup underökning utan har ett kvalitativt innehåll har resurserna 
lagts på att söka efter lämpliga källor och metoder för att kunna uppnå en god 
problemformulering (Ahrne, Svensson, 2011). Genom att göra en någorlunda 
övergripande förundersökning av var någonstans jag kan finna svar på det jag letar 
efter avgränsades arbetet till att jag såg ett behov av att göra minst två intervjuer. 
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Litteraturstudiens avgränsning gjordes först i ett senare skede och begränsades då till 
ett antal forskningsrapporter och utvalda artiklar. 

TEORI 
Det finns olika förhållningssätt till om framtidens produktion av mat bör förändras 
eller inte. En typisk uppfattning är att en ökning av dagens produktion är nödvändig 
då jordens befolkning ökar (Jordbruksverket, 2014). Det visar sig också att det finns 
andra synsätt på framtiden och på livsmedel. Två förhållningssätt till resursen mat 
presenteras nedan där teknisk innovation bildar en framtida strategi och där 
resurshushållning bildar den andra. 
 
Enligt det första synsättet, teknisk innovation, finns en tydlig uppfattning om att den 
ökade urbaniseringen kan komma att ställa oprövade krav på staden som 
matproducent. Enligt det andra synsättet, resurshushållning, påstås det istället att en 
ökad produktion av mat inte är ett bra förhållningssätt sett till jordens ändliga 
resurser. Lösningen handlar istället om att effektivisera användningen av den mat som 
produceras. I detta kapitel redogörs de två synsätten för men inledningsvis presenteras 
förutsättning vad gällande konsumtion, energianvändning och livsmedel. 

Jordens framtid 
7 miljarder människor lever på jorden i nuläget. Mer än hälften av dem bor i 
stadsområden och inom ett par årtionden uppskattas denna andel vara tre- fjärdedelar 
se figur 1. Vidare uppskattar Förenta Nationerna att hela världens befolkning kommer 
att stiga med ytterligare 2 miljarder fram till år 2050. (Moström, 2013). 

 
 
Figur 1 Tokyo, världens största stad till ytan med en befolkning på närmare 37 miljoner invånare år 2015 
(Guioteca, 2015). 

Världens stora städer står idag för närmare 70 procent av utsläppet av koldioxid. 
Världsnaturfonden menar att urbana områden således har en betydande roll i arbetet 
mot en hållbarare samhällsutveckling (Världsnaturfonden, 2014). Den ökande 
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urbaniseringen i världen ställer samtidigt högre krav på att städer minskar sin 
miljöbelastning (Världsnaturfonden, 2012). Anledningen till att städer har möjlighet 
att utvecklas hållbart påstås vara de tillgångar på innovation, kapital och utbildade 
medborgare de innehar. De hinder och svårigheter som städer samtidigt kan stå inför 
istället om hur konsumtionsmönster och energianvändning kan påverka miljön 
negativt (Kiessling et al, 2015). 
 
Sveriges befolkning har i förhållande till utvecklingsländer en god levnadsstandard. 
En god levnadsstandard står i relation till inkomster, konsumtion och livskvalitet 
(Nationalencyklopedin). För att lyckas minska negativa effekter på miljön och istället 
inverka mindre på naturen, klimatet och jordens resurser kan konsumtionen av varor 
och tjänster minimerar avfall (Naturvårdsverket, 2014). 

Energi och transporter 
En betydande del av samhällets föroreningar kommer från transporter och 
elproduktion. Historiskt sett, men även fortfarande, ansvarar länderna i västvärlden 
för den största delen av utsläppen. Samtidigt håller snabbt växande ekonomier såsom 
Kina och Indien på att komma ikapp västvärlden både vad gäller användning av 
energi och konsumtion (Världsnaturfonden, 2015). Ingrid Strid, teknik och 
systemforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet menar att föråldrade tekniska 
lösningar säljs till utvecklingsländer trots att nya hållbara lösningar både är betydligt 
mer effektiva och ekonomiskt lönsamma (Formas, 2010). Det råder en negativ trend 
vad gäller att föråldrade energisystem baserade på fossila bränslen exporteras till 
utvecklingsländer påstår hon. 

Livsmedelsproduktion 
Enligt en rapport från FNs Food and Agriculture Organisation, FAO behöver 
matproduktionen i hela världen dubbleras inom 35 år till följd av den förväntade 
ökningen av befolkningen på två miljarder människor (FAO, 2014). 
Världsnaturfonden har vidare presenterat statistik som visar att dagens jordbruk 
använder ungefär 70 procent av det färskvatten som finns på jorden och att 
köttproduktionen i världen nyttjar i genomsnitt 15 500 liter vatten per kilo kött 
(Världsnaturfonden, 2012).  
 
Det kan idag ses som allmänt godtaget att jordbruk innebär en miljöpåverkan. Hur 
stor påverkan blir bestäms av hur många jordbruket ska försörja och med vilken typ 
av livsmedel. Generellt påverkar jordbruket naturen mer när det producerar 
animaliska livsmedel såsom nötkreatur, svindjur och fåglar. Generellt kan det också 
framhållas att; en produktion av livsmedel som håller god kvalitet, har en liten 
påverkan på miljön och som samtidigt går med ekonomisk vinst är en målsättning för 
Sverige (Formas, 2010). En målsättning som samtidigt, sett ur ett globalt perspektiv, 
ska beakta FNs mat- och jordbruksmål där en livsmedelsproduktionsökning på 
ungefär 30 procent är önskvärt (FAO, 2014). 
 
Nedan följer de två huvudsakliga synsätten på framtidens matproduktion; teknisk 
innovation och resurshushållning. 

Teknisk innovation 
Sverige är det land i världen som investerar mest pengar i forskning, både i privat och 
offentlig sektor i förhållande till landets BNP (Regeringskansliet, 2012). 
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Det kan till viss del därför implicera att medel för utveckling av tekniska, hållbara 
lösningar finns i Sverige (Världsnaturfonden, 2015). I början av 1900-talet arbetade 
70 procent av Sveriges befolkning med livsmedelsproduktion på landsbyggden, 
motsvarande siffra idag är 2 procent. Vidare var Sverige självförslrjande på mat fram 
till 1950 (Nationellet Kompetenscentrum Vattenbruk, 2015). Mark för 
livsmedelsproduktion ses som en begränsad resurs både nationellt och globalt men 
sedan industrialiseringen i västvärlden har matförsörjningen övergått till att blir en 
mer storskalig produktion (Formas, 2010). Matkonsumtionen i Sverige tar idag upp en 
större jordbruksareal än vad som finns tillgänglig inom landets gränser. Det betyder i 
sin tur att Sverige tvingas att importera livsmedel från andra länder för att nå upp till 
önskad mängd mat vilket delvis har lett till sociala och miljömässiga problem 
(Kiessling et al, 2015). Däremot har världens globalisering också bidragit till att 
matpriserna har sjunkit vilket i sin tur har lett till att fler människor på jorden kan äta 
sig mätta (Formas, 2010).  
 
Tekniska lösningar och ny innovation i form av slutna industriella system som kan 
tillvarata överskottsenergi, organiskt material och näringsämnen kanske kan lösa 
livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen i Sverige 
(Statens Energimyndighet, 2015). Att odla mat i städer kan därför komma att lösa en 
del av livsmedelsproblemen som vi står inför. Om hela kedjan, från produktion till 
förvaring och distribution, kan koncentreras till staden skulle urbana områden kunna 
bli självförsörjande på mat menar artikelförfattarna i SvD (Colding, Forsberg, 2012). 
Det skulle också kunna betyda att transporter och resurser såsom mark och vatten kan 
användas mer effektivt, samtidigt som den svenska åkermarken istället kan användas 
till bostäder, industrier och infrastruktur (Formas, 2010). Ett steg i riktningen mot att 
städer ska lyckas med att producera mat, utan att påverka naturen på ett negativt sett 
är att nya tekniska lösningar möjliggör odling av grödor på de platser där de normalt 
inte hade kunnat växa. Även om stadsodlingar inte gör städer självförsörjande på mat 
är det ett viktigt tillskott främst i fråga om en kontroll på produktionen och handeln 
med mat (Colding, Forsberg, 2012).  

Resurshushållning 
En debattartikel publicerad i Dagens Industri 2012 presenterar ett annat 
förhållningssätt till dagens livsmedelsproduktion. Trenden visar att mer än hälften av 
den mat som produceras slängs, närmare bestämt slängs 1.3 miljarder ton mat varje år 
över hela världen (Corazza Bildt 2012). Denna mängd mat skulle kunna mätta jordens 
befolkning tre gånger om och därmed bidra till en besparing av jordens matresurser 
menar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO, 2013). De enda som 
behöver öka sin matproduktion är länderna söder om Sahara, men de är också de enda 
menar Danny Dorling, geografiprofessor. Om maten skulle fördelas på ett annat sätt 
än vad den gör nu räcker den till hela jordens befolkning både idag och om 35 år 
(Dorling, 2013) 

Faktum är att världens livsmedelsproduktion har vuxit snabbare än befolkningen 
mellan åren 1950 och 2000. Under dessa år ökade befolkningen med ungefär 2,5 
gånger samtidigt som livsmedelsproduktionens ökning var 3 gånger under samma 
period. (Egerö, Hammarsköld, 2001) Trots att produktionen har ökat blir mer än en 
fjärdedel av jordbrukets produktion svinn (Formas, 2010). I boken Food Waste and 
sustaniable food waste management in the Baltic Sea Regions visas, i motsats till 
FN:s mat- och jordbruksmål, statiskt på att dagens produktion av livsmedel redan är 
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tillräcklig och inte behöver växa. Problemet ligger istället i att mycket mat slängs, mat 
som potentiellt skulle kunna ge mat till två miljarder människor. Boken redovisar 
fakta om att det finns brister i logistik, handel och politik när det kommer till att få 
maten från jordbruket till matbordet. (Kovaleva, Leal-Filho, 2015) 
 
Enligt FAO slängs mat varje år till ett värde av 1 biljon dollar. Detta motsvarar 8,6 
biljoner kronor och kan jämföras med USAs BNP som 2011 uppgick till 15 biljoner 
dollar, eller Sveriges BNP som samma år var 0,5 biljoner dollar. Jordens befolkning 
slänger alltså mat varje år till ett värde av Sveriges dubbla BNP. (Danechkhu, 2013) 
 
Orsaken till matsvinnet skiljer sig åt mellan utvecklingsländer och industrialiserade 
länder menar FAO. Men, i utvecklingsländer, där framförallt en ansträngd matbrist 
råder, finns trots detta problem kring matsvinn. En tredjedel av den mat som 
produceras i utvecklingsländer slängs på grund av dåliga odlingsmetoder, dålig 
kylförvaring och undermåliga transportmöjligheter. (FAO, 2011) I västvärlden 
däremot slängs mat mestadels på grund av kasta-bort-mentalitet enligt Tristram 
Stuart, författare och mataktivist (Stuart, 2012) se figur 2. Enligt Stuart slängs mat i 
industrialiserade länder både innan och efter att den nått konsumenten. Livsmedel 
slängs hos grossister och i butiker inte för att den är oätbar utan för att den inte ser 
tilltalande ut (Stuart, 2009). Gunnar Rundgren författare till boken ”Global Eating 
Disorder” skriver i en debattartikel i Svenska dagbladet att ”Det låter som om det är 
brist på mat i världen…, men det är helt fel. Det som reglerar hur mycket mat som 
finns och vem som får äta den är marknaden och politiska styrmedel” (Rundgren, 
2015). 
 

 
Figur 2 Tristram Stuart demonstrerar hur mycket bananer som slängs varje dag på jorden (Stuart, 2014). 

Orsaken till att mat slängs i Sverige kan beskrivas utifrån tre parametrar enligt 
Kovaleva och Leal- Filho. I Sverige slängs sammafattningsvis drygt 2 miljoner ton 
mat per år där en stor del mat slängs vid skörd. Skälet till detta beror delvis på att 
grödorna inte uppfyller krav som marknaden ställer på utseendemässighet. Därefter 
står hushållen för orsaken till matsvinnet och i Sverige slängs 44 procent av all mat 
hos privata konsumenter. Ett av problemen som presenteras i boken är att 
konsumenter tror att mat är oätlig efter bäst-före datum, därför slängs den innan man 
har smakat om den håller en god standard (Kovaleva, Leal-Filho, 2015). 
”Utgångsdatum betyder inte att man blir förgiftad. Maten håller inte lika god kvalitet 
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men den är inte heller farlig att äta inom ett visst tidsspann efter utsatt tid menar 
Stuart. (Stuart, 2012). Ingrid Strid, teknik- och systemforskare på Sveriges 
Lantbruksuniversitet SLU menar att kunder inte har lärt sig att göra inköp korrekt i 
matbutiken. Om konsumenter skulle bli belönade med någon typ av poängsystem för 
att de köpte produkter som inte är helt perfekta eller har ett kort utgångsdatum skulle 
svinnet minska menar hon (Formas, 2010). Vidare hävdar hon att minska på 
matsvinnet i butiks-och konsumentleden är ett första steg att effektivisera 
miljöbelastningen. I Sverige slängs också, enligt boken Food Waste and sustaniable 
food waste management in the Baltic Sea Regions mat inom restauranger, 
dagligvaruhandeln och storkök och bara i Sverige slängs närmare 27 procent, eller 
drygt 500 tusen ton av maten inom denna kategori (Kovaleva, Leal-Filho, 2015). Se 
figur 3. 

 
Figur 3 Från ett enda bageri i Storbritannien slängs i genomsnitt en container med bröd varje dag, (The 
Guardian, 2009).  

För att minska på matsvinnet krävs det en attitydsförändring menar Eric Lambin, 
professor i geovetenskap vid Stanford University i Kalifornien. ”Idag diskuteras det 
ofta att teknologi och vetenskap kan utveckla världen i rätt riktning, då förbises det 
ofta att människors värderingar och handlingar påverkar hur vi konsumerar och 
använder jordens resurser” (Frisk, 2015). Lambin menar att värderingar styr våra 
handlingar och påverkar således också vår konsumtion av varor och energi. 
”Värderingar måste ändras och skapas om på lokal och global nivå men sammarbetet 
mellan länder kan bli svårt när det finns stora inkomstskillnader och förutsättningar” 
(Frisk, 2015). 
 
Ett av de stora problemen ligger i hur man ska övertyga människor att ändra sitt 
beteende och sina vanor för att minska miljöpåverkan menar Stuart. Det bästa sättet 
kanske trots allt är att visa upp hela det land vi odlar på och hur stor andel av denna 
odlingsbara mark som producerar livsmedel som inte äts upp, utan slängs (Stuart, 
2009). 
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Viktiga aktörer och Framtidsscenario  
En utveckling har skett i Sverige efter 1945. Masskonsumtionen från år 1950 gick 
från att lokala, inhemska fabriker tillverkade sådant som konsumenterna efterfrågade i 
Sverige till att marknaden blev global med både ökad import och export (Kiessling et 
al, 2015). I och med den globala markanden kan konsumenter ställa andra krav på 
varor och produkter och idag finns en stor gränsöverskridande handel med ett stort 
utbud och ett flertal konkurerande företag inom livsmedelsindustrin (Glassell, 2013). 
Ett sammarbete mellan olika aktörer krävs för att kunna uppnå både en fungerande 
resurshushållning av mat samt ett förverkligande av tekniska, innovativa lösningar. 
Enligt naturvårdsverket behövs en gemensam konsumtionsstrategi där både 
myndigheter, kommuner, högskolor, politiker, frivilligorganisationer och enskilda 
individer måste arbeta tillsammans (Naturvårdsverket, 2014). 

EMPIRI 
I detta kapitel presenteras, med hjälp av tre exempel, vilka strategier som finns 
beträffande en urban matförsörjning. Inledningsvis presenteras två förslag på hur 
staden själv, med hjälp av två olika tekniska idéer, kan producera mat i stadsmiljö. De 
två exemplen illusteras dels av företaget Plantagon idé om ett storskaligt växthus och 
dels av arkitektkontoret Buzz Buildings insektsfarm. Det tredje exemplet presenterar 
istället varför urbana miljöer är i behov av minska sitt matsvinn vilket i motsats till en 
produktion av livsmedel i staden ska göra den till en långsiktigt hållbar plats.  

Fall 1: Plantagon- ett vertikalt växthus i stadsmiljö 
Plantagon är ett svenskt företag som tillsammans med Sweco och Combitech 
utvecklat en 60 meter hög byggnad som tillsammans med kontorsplatser skall 
inrymma en växthusodling på omkring 9000 kvadratmeter (Linköpings Kommun, 
2014) se figur 4. Plantagons växthus ska vara ett internationellt forskningscenter i en 
urban miljö och Linköping blir den första staden som växthöghuset ska byggas i. Idén 
grundas, enligt företaget, på en vision om att kunna ge jordens ökade befolkning 
tillgång till livsmedel. En lättare tillgång till livsmedel ska ske genom att det 
producera i de miljöer där de flesta av världens befolkning bor, i städer. Plantagon 
satsar 200 miljoner kronor på projektet (Andersson, 2013). 
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Figur 4 Plantagons Växthöghus med grönsaksodling till vänster och kontor till höger (plantagon, 2015).  

Byggnaden kommer att ta 400 kvadratmeter i anspråk på marken och målsättningen är 
att växthuset ska producera 300-500 ton grönsaker varje år, hela året runt. 
Uppskattningsvis räknar Plantagon med att det är möjligt att odla tio gånger mer 
grödor på den markyta som byggnaden tar upp än om grönsakerna hade odlats 
horisontellt på marken (Nyström, 2013).  

Odla på höjden 
I växthuset i Linköping kommer kinesisk kål, Pak Choi att odlas. Grönsaken kommer 
under tillväxtperioden fram till skörd att förflyttas på ett transportband i form av en 
helix i odlingslådor som rör sig i en cirkulär bana från golv till tak, se figur 5. 
Maskiner och robotar ska sköta om plantorna både under tillväxtperioden och vid 
skörd, som enligt företagets beräkningar sker efter 40 dagar (Björklund et al, 2012). 
Den kinesiska kålen ska inte växa i vanlig jord utan i bergarten pimpsten. Enligt 
Plantagon är odling i pimpsten ett sätt att minska avfallet av jord då vanlig 
odlingsjord behöver bytas ut regelbundet. En pimpsten kan användas i upp till tio år 
att odla i om den används på rätt sätt (André, Jonsson, 2013).  
 
Enligt Jordbruksverket är pimpstensodling en naturlig metod (Molén, 2008) 
Kostnaden är relativt odlingsjord hög men då pimpstenen kan återanvändas blir 
kostnaden på sikt lägre, samtidigt som problem och återvinning av avfall minskar. 
Hittills har odlingsförsök med pimsten, i andra växthusodlingar, visat ett gott resultat i 
form av tillväxt och kvalitet på plantorna, se figur 6. Det finns trots allt en annan sida 
av pimpsten som kan tyckas vara problematisk. Pimpsten bildas i samband med 
vulkaniska utbrott vilket betyder att den går att finna i närheten av vulkaner. Den 
bästa kvaliteten på pimpsten för odling kommer från Island. (Adalsteinsson, 
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Pettersson, 1997) Det betyder att stenen ska transporteras till Sverige därifrån vilket 
kan ses som mindre hållbart utifrån ett miljöperspektiv. 

Odlingssystem 
Grönsakerna i växthuset har under stora delar av året, på grund av klimatet i Sverige, 
inte tillgång till solljus och värme. Det kommunägda Tekniska Verken i Linköping 
ska därför förse växthuset med spillvärme, biogas och koldioxid (Linköpings 
Kommun, 2014). Överskottsvärmen från Tekniska Verkens produktionsanläggning 
kommer att användas för uppvärmning av växthuset där behovet för detta är störst 
under vinterhalvåret. Vidare ska grödornas tillväxt effektiviseras med hjälp av ett 
klimat-, belysnings- och bevattningssystem där bevattningen sker med näringslösning 
istället för vanligt vatten. Enligt Plantagon är den kinesiska kålen miljövänlig då både 
pimpstenen, näringslösningen och belysningen gör att odlingen blir resurssnål och 
energieffektiv (Björklund et al, 2012). Då EU kräver att ekologiska grödor måste få 
80 procent av sin näring från jord är kålen inte ekologisk (Nyström, 2013). 

 

Figur 5 Under tillväxten transporteras grönsaken på ett robotstyrt transportband som rör sig från golv till 
tak i växthuset (plantagon, 2015). 

Bedömning och Potential 
Sephir Mousavizadeh är Chefstrateg på Plantagon och ordförande i SIS-kommittén, 
Swedish Standards Institute. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar 
både från offentlig och privat sektor och de arbetar fram standarder inom exempelvis 
konsumentprodukter, miljö och säkerhet. Tillsammans med ISO, International 
Standardization for Organisation, en frivillig internationell organisation som ska 
säkerställa att varor och tjänster i världen är säkra, pålitliga och av god kvalitet, 
utvecklar SIS ett program för en globalt hållbar matproduktion i städer (ISO, u.å). 
Mousavizadeh menar att den ekologiska odling som finns i Sverige är bra på många 
sätt men att det samtidigt finns brister i jordbrukssystemet1. Han menar att det är 
problematiskt att bönder som producerar ekologisk mat får hjälp av staten för att 
kunna driva jordbruk. Mousavizadeh förtydligar att vi idag har en betydligt större del 
av vår befolkning som väljer klimatsmart mat, men då bönder blir kompenserade med 

1 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
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bidrag från myndigheter och konsumenterna sedan tvingas betala mer än dubbelt så 
mycket för att välja ekologiska varor blir det inte rättvist 2 . Det kan utifrån 
Mousavizadehs uttalande tolkas som att intentionen hos fler konsumenter i Sverige är 
att göra hållbara val men då myndigheter bridrar till att det blir ekonomiska 
konsekvenser och följder för konsumenter kan det ändå inte ses som ett fungerande 
system.  

Mousavizadeh förtydligar att ekologiska produkter inte behöver vara den bästa 
lösningen för att minska miljöbelastningen, det är viktigare att optimera ett komplext 
matsystem. Han menar att Plantagons idé handlar om att komma närmare 
konsumenterna genom att långa och kostsamma transporter undviks, detta gör 
grönsakerna miljövänliga3. 

Plantagon kommer att koldioxidgödsla plantorna i det vertikala växthuset. Gödningen 
sker inte genom att förbränna gasol, vilket är det vanligast men även kostsammaste 
sättet att koldioxidgödsla (Björklund et al, 2012). Gödslingen kommer istället att ske 
med hjälp av den outnyttjade koldioxiden som bildas som restprodukt vid rötning i 
energibolaget Tekniska verkens biogasanläggning (Andersson, 2013). Mousavizadeh 
menar att ”By doing this, this system will be self-sustained and totally self-sufficient 
in case of energy4.” 

Teknik och Transporter 
FN livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO menar att den odlingsbara mark vi 
idag har på jorden endast är totalt fyra procent vilket inte kommer att vara tillräckligt 
för framtidens befolkning (FAO, 2013). Plantagon menar att en storskalig stadsodling 
kan finna lösningen på detta resursproblem (Andersson, 2013). Tanken är att 
växthuset, förutom att producera grönsaker, ska minska utnyttjandet av ett flertal av 
tillgångarna som finns i staden (Björklund et al, 2012). Resurser som vatten, energi 
och andra restprodukter från staden tas inte tillvara på rätt sätt idag menar 
Mousavizadeh5. Genom att använda svinnet av den mat som slängs och den energi i 
staden som inte utnyttjas idag kan växthuset värmas upp men även kyla de 
färdigproducerade grödorna hävdar han 6 . Då växthuset kommer att placeras i 
stadsmiljö blir inte heller transporter av varken matavfall, energi eller den 
producerade kinesiska kålen ett problem; ”Städernas utbredning kräver långa 
transporter, något som snart inte fungerar längre vare sig av miljömässiga eller 
ekonomiska skäl” påstår Hans Hassle, Vd för Plantagon i en artikel publicerad i 
Svenska Dagblandet (Colding, Forsberg, 2012). 
 

2 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
3 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
4 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
5 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
6 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
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Figur 6 Pak Choi växer i bergarten pimpsten i separata odlingslådor (plantagon, 2015).  

Mousavizadeh presenterar sedan, något motsägelsefullt mot vad han tidigare sagt i 
intervjun att minska transportavstånden inte är Plantagons huvudfokus. ”Obviously 
the transport distance must decrease, but its not our main focus”7. Det kan tolkas som 
att han möjligen vill framhålla att Plantagons växthöghus trots allt löser fler problem 
än transportfrågan. Tveksamheter kan däremot lyftas fram vad gäller Mousavizadehs 
bild om den undermåliga återvinningen av energi, sopor och organiskt material som 
produceras i staden. Idag finns ett flertal exempel på hur städer förvandlat avfall till 
resurser. Att avfall från staden idag ger biogas, fjärrvärme, kompost, gödningsmedel 
och rent vatten är ett faktum (Världsnaturfonden, 2015). 
 
Plantagons Vd, Hassle hävdar vidare att överblivna eller förstörda grödor måste börja 
användas som handelsvaror (Colding, Forsberg, 2012). Att detta så kallade avfall 
måste börja ses som viktiga resurser trots att det inte kan konsumeras av människor. 
Mousavizadeh påstår dessutom att att växthöghuset är nästintill 100 procent 
energieffektivt. ”It's a totally closed system. We will capture all of the energy that we 
produce in the greenhouse, and in addition to that we use land that doesn’t exist; we 
are growing in air basically8. Se figur 7. 

Konsumtion 
Fler och fler människor väljer att äta större mängder kött idag än tidigare påstår 
Mousavizadeh och fortsätter; ”We don’t care about the footprints of our plate, but 
also people don’t care about the amount of waste that they produce.” 9  Jordens 
befolkning behöver bli mer upplyst om hur viktigt det är att äta mer säsongsbaserad 
och lokalproducerad mat. Att bli medveten om konsumtionsspår och fotavtryck är 
viktiga parametrar för att engagera människor menar Mousavizadeh10. Hassle påstår 
vidare att Plantagons växthus är nödvändig för att förbättra livsmedelssituationen i 
världen (Colding, Forsberg, 2012). Samtidigt kan det utifrån Hassles förhållningssätt 
tolkas som att ett växthus i stadsmiljö är en tvångslösning på problemet. Hassle skulle 
hellre välja att äta en grönsak som odlats i solen. ”Det bästa vore ju om vi inte 
behövde växthus överhuvudtaget, men det går inte i framtiden” (Colding, Forsberg, 
2012).  

7 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
8 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
9 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
10 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
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Figur 7 Plantagons storskaliga växthus, (plantagon, 2015). 

Framtidens stad 
Att vegetation och natur alltmer anses som en viktig del av den byggda miljön är en 
tydlig global trend (Kiessling et al, 2015). Dessutom börjar ett flertal städer och lokala 
myndigheter i världen förstå att en hållbar livsmedelsproduktion och biologisk 
mångfald är viktigt för världens fortsatta framtid säger Mousavizadeh11. Han menar 
vidare att detta är en fråga som måste engagera medborgare, politiker, företag, 
forskning, teknologi och infrastruktur för att detta ska ske en positiv förändring mot 
en motståndskraftig stad12. Ett flertal olika lösningar måste arbetas fram, alltifrån 
lokala takodlingar, urbana stadsodlingar på bakgårdar, och storskaliga växthöghus 
som Plantagon; ”What we are trying to do is that we want to involve urban food 
system as an important sector to city planning, that is the goal for Plantagon.13” Se 
figur 8. 
 

 
Figur 8 Framtidens växthusodling med stadsmiljö i bakrunden (plantagon, 2015). 

11 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
12 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
13 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17  
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Plantagons första grönsak 
Tanken var att växthöghuset Plantagon i Linköping skulle stå färdigt tidigare under år 
2015 vilket hade inneburit att den första grönsaken nu hade skördats14. Byråkrati har 
satt stopp för detta menar Mousavizadeh men nu har kommunen och myndigheter 
bekräftat att Platagons system är godkänt. ”Förhoppningsvis kommer produktionen att 
starta efter sommaren eller tidigt nästa år. Efter detta kan vi utvärdera hur odlingen 
fungerar och om den behöver förbättras samt hur mycket grönsakerna kommer att 
kosta för konsumenterna.15”  
 
Det finns tveksamheter kring hur ekonomiskt lönsam växthuset kommer att vara och 
dessutom går det inte att finna några förklaringar på hur Plantagon skulle hantera ett 
angrepp av skadedjur. Däremot är det enligt företaget Plantagon tydligt att ett växthus 
i stadsmiljö kan göra besparingar genom att minska mellanhänderna i 
livsmedelskedjan. Samtidigt finns det ingen garanti för att den kinesiska kålen 
kommer vara billigare att köpa än samma grönsak i en matbutik vilket kan komma att 
försvåra omständigheterna kring växthusets framtid.  

Fall 2: Buzz Building-ätbara insekter producerade i stadsmiljö 
Belatchew arkitekter är ett svenskt arkitektkontor med en studio vid namn Belatchew 
Labs. Studion undersöker angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska 
möjligheter (Belatchew arkitekter, 2014). Belatchew Labs har arbetat fram en 
alternativ lösning till köttproduktion, insektsodlingen Buzz Building, se figur 9. Buzz 
Building skapades då företaget menar att ett matsystem i staden som kan producera 
protein behövs. Ett matsystem som inte ökar belastningen på miljön, stadens struktur 
eller jordens resurser (Belatchew arktitekter, u.å). Buzz Building är tänkt att vara en 
insektsodling som producerar ätbara syrsor. De ätbara syrsorna är rika på protein och 
kräver relativt kreatur en liten mängd föda. Insekter, till skillnad från de flesta andra 
djur på jorden reproducerar sig snabbt, vilket är en fördel ur miljö- och 
resurssynpunkt (van Huis et al, 2013). Produktionen i Buzz Building ska innefatta alla 
steg av insektens tillväxt, från ägg till färdig syrsa (Belatchew arktitekter, u.å).  

 
Figur 9 Buzz Buildings första insektsfarm som planeras att byggas i Vanadisrondellen i Stockholm, 
(Belatchew arkitekter, 2014). 

Byggnaden ska, förutom en insektsproduktion innehålla en restaurang och en butik 
där syrsorna serveras och kan köpas hem av besökare (Belatchew arkitekter, 2014). 
Vid intervjun med Vd:n till Buzz Building, Rahel Belatchew presenterade hon att 
företagets främsta syfte med Buzz Building är att ge kunskap om var maten kommer 

14 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
15 Sephir Mousavizadeh, Chefstrateg, Plantagon. Intervju 2015-04-17 
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ifrån då det skapar delaktighet och förståelse hos människor16. Besökare kan ta del av 
produktionens olika steg då Buzz Building kommer att finnas tillgänglig för 
Stockholms invånare i nio olika rondeller i innerstaden17. Den första byggnaden är 
tänkt att ligga i Vanadisrondellen och de andra åtta odlingarna ska placeras inom 
Stockholms kommun (Belatchew arkitekter, 2014). Se figur 10. 
 

 
Figur 10 Ovanifrånperspektiv från Vanadisrondellen på hur insektsodlingen integreras i stadsrummet 
(Belatchew arkitekter, 2014). 

Att utnyttja naturens resurser 
Numera äter 2 miljoner människor i världen insekter men det är främst i västvärlden 
insekter inte är mänsklig föda (van Huis et al, 2013). Det finns ungefär 1900 ätbara 
insektsarter där den vanligaste att äta är en sorts skalbagge. Insekters en roll i naturen, 
förutom att agera föda, är att de bland annat pollinerar växter och bryter ner organiskt 
avfall. De skyddar också växter och djur som angrips av sjukdomar samt framställer 
produkter såsom exempelvis honung och silke (van Huis et al, 2013). 
 
Klimatförändringar, skogsskövling och gifter i naturen har påverkat insekternas 
biologiska mångfald och utbredning de senaste decennierna (van Huis et al, 2013). 
Idag fångas vanligtvis ätbara insekter in från sin naturliga miljö innan de blir 
livsmedel åt människan. Att producera insekter i stor skala är ännu mycket kostsamt 
med avseende på energiåtgång. Vidare styr ofta ett lands lagar och regler hur en 
insektsodling ska drivas och utformas (van Huis et al, 2013). Belatchew vet inte om 
Buzz Building kommer att vara ett ekonomiskt lönsamt projekt men påpekar att de 
flesta industrier kräver någon sorts tillförd energi 18. Med rätt planering kan man 
minimera behoven och utnyttja förnyelsebar energi men vilken typ av 
uppvärmningsmetod som kommer att användas i Buzz Buildings insektsodling är inte 
klarlagt19. Att skapa en gynnsam miljö för insekterna året om blir en senare fråga att 
utreda hävdar hon20.  
 
Buzz Buildings insektsfarm ska utöver odling av syrsor attrahera biarter som kan 
pollinera staden sblommor och fruktträd (Belatchew arkitekter, 2014). Se figur 11. 
Detta görs möjligt då byggnadens fasad ska vara utrustad med små hål där bina kan 

16 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
17 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
18 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
19 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
20 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
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passera ut och in igenom. Användning av bekämpningsmedel samt brist på boningar 
för bin i städer är en av de största orsakerna till att bipopulationen har minskat kraftigt 
menar arktitektkontoret. Med en ökad bipopulation i staden kan mångfalden av 
växtligheten i stadsrummet också bli större menar Belatchew (Belatchew arkitekter, 
2014).  
 

 
Figur 11 Insektsfarmens fasad ska innehålla små hål där bin kan passera igenom, (Belatchew arkitekter, 
2014). 

Insekter som proteinkälla 
Enligt Belatchew Labs uppskattas Stockholms befolkning år 2018 att uppgå till 940. 
700 invånare vilket är en ökning på drygt 100. 000 människor från mars 2015 (scb, 
2015) Företaget menar att nio insektsfarmar potentiellt skulle kunna göra Stockholm 
självförsörjande på protein då alla byggnaderna medför totalt 500 000 kvadratmeter 
odlingsyta (Belatchew arkitekter, 2014). 
 
Syrsorna som produceras i insektsodlingen är beräknade att vara färdiga att ätas efter 
45 dagar. Processen börjar med att syrsorna förökar sig och honorna lägger ägg i 
jordens 34 gradiga värme. Äggen kläcks efter 10 dagar och syrsorna genomgår sedan 
en tillväxtfas där de blir matade och omhändertagna i 6 veckor. När de är tillräckligt 
stora klättrar de upp längs byggnadens väggar där gallring av dåliga eller för små 
sorteras tillbaka för längre tillväxt. Strategin är sedan att de som är stora nog att ätas 
går till tillagning och förpackning och de allra största syrsorna blir föräldrar 
(Belatchew arkitekter, 2014). Se figur 12. 
 

 
Figur 12 Insektsfarmens tre våningsplan med restaurang och butik i bottenplan och odling på våning 2 och 

3, (Belatchew arkitekter, 2014). 
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Syrsorna kommer enligt Rahel Belatchew att leva på avfall och år 2018 beräknar 
Belatchew Lab att Stockholm kommer att kunna samla in tillräckligt med matavfall 
från staden för att kunna föda alla Buzz Buildings syrsor med matavfall21. 
 
10 kilo djurfoder ger 1 kilo nötkött men samma mängd foder ger 9 kilo ätbara insekter 
visar en rapport från FN (van Huis et al, 2013). Se figur 13. Att insektsodlingen ska 
lokaliseras i staden och inte utanför den är för ”att ge befintliga urbana strukturer nya 
funktioner och samtidigt utforska produktion av mat inom städer.”22 Insektsodlingar i 
staden skulle enligt arkitektkontoret innebära ekosystemtjänster, det vill säga tjänster 
för växt- och djurlivets livsmiljö, samt som matförsörjare för stadsbefolkningen 
(Belatchew arkitekter, 2014). ”Städer idag måste börja försörja sig själva på många 
områden då urbaniseringen i stora delar av världen ökar i snabb takt.”23 Vidare påstår 
Belatchew att urbaniseringen växer som snabbast i Sverige och Stockholm inom hela 
EU24. Hon menar därför att företaget på ett hållbart sätt vill lösa försörjningen på 
protein då en växande medelklass i världen efterfrågar kött. Insekter har ett stort 
protein- och energiinnehåll och stora mängder behöver inte konsumeras av människan 
för att fylla ett dagligt proteinintag (van Huis et al, 2013). Belatchew Labs 
affärsstrategi handlar inte om hur odling av insekter kan minska hunger eller svält för 
jordens befolkning förtydligar Belatchew25. 
 

 
 Figure 13 Samma mängd djurfoder ger olika mängd protein (Unger, 2014). 

 

21 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
22 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
23 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
24 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
25 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
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Framtidens stad 
Belatchew Labs arbetar både inom stadsplanering och bostäder men också inom 
kontor och butiker (Belatchew arkitekter, 2014). Belatchew påstår sig således ha en 
förhållandevis bra uppfattning om stadsrummet och företaget menar att framtidens 
städer kommer att vara både större och tätare än idag då efterfrågan ser ut så26. Det 
innebär enligt företaget att nya lösningar för transporter och infrastruktur måste tas 
fram liksom även nya sätt att försörja staden med mat (Belatchew arkitekter, 2014). 
Framtidens matförsörjning måste vara uppdelad i flera mindre enheter som kan täcka 
olika geografiska områden och därigenom minimera transportbehov förtydligar Rahel 
Belatchew27. Hon tror inte att var och en kan odla sin egen mat på gården eller på 
taket. ”Den urbana odlingen gör oss uppmärksamma på vad maten kommer ifrån och 
visar att det är möjligt att i viss mån vara självförsörjande28.” Vidare menar hon att; 
”Den enskilde medborgaren kan inte ägna mycket tid åt att producera mat, det vore att 
går tillbaka i utvecklingen. Däremot kan en storskalig urban odling göra våra städer 
både vackrare, effektivare och trevligare att vistas i.”29  
 
Attityden till insekter måste också förändras menar hon30. Insekter symboliserar äckel 
och död och är de lägst prioriterade djuren på jorden (Kobra, 2014). Det väntar en 
process, där människor måste skapa sig ett nytt förhållningssätt till insekter som föda. 
Se figur 14. För 20 år sedan var rå fisk otänkbart för många att äta. Idag är sushi något 
som äts över hela världen, och det är en delikatess dessutom menar Katarina Unger, 
industridesigner och grundare till insektsuppfödningen Farm 432 (Unger, 2014). 
 

 
Figur 14 Framtidens proteikälla kan komma från insekter (van Huis et al, 2013). 

Än så länge är insektsodlingen Buzz Building i ett tidigt stadie av processen. Det 
finns idag ingen exploatör och inte heller några ekonomiska styrdokument att rikta sig 
efter. När Stockholms invånare kommer att kunna köpa sin första insekt producerad 
från Buzz Building är därför ännu mycket oklart, se figur 15. Rahel Belatchew 

26 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
27 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
28 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
29 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
30 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
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framhåller obestämt att det är en förhoppning om att projektet ska realiseras någon 
gång inom en snar framtid.31  
 

 
Figur 15 Framtida besökare i Buzz Buildings insektsfarm där syrsorna också kan ätas på plats, (Belatchew 
arkitekter, 2014). 

Fall 3: Rude Food-matsvinn blir restaurangmåltid 
Rude Food är en nystartad organisation med en vision om att samla in mat som av 
olika anledningar inte går att sälja hos grossister eller i matbutiker. Projektet, som är 
är icke vinstdrivande och ledd av medborgare i Malmö, syftar till att ta han som 
stadens matsvinn (Gillberg, 2015). För att identifiera och lokalisera matslöseri menar 
Rude Food att de ingriper på flera nivåer; vid odling, produktion, hos grossister och i 
detaljhandeln. Konceptidén är att återanvända den ”dåliga” maten för att tillaga den 
på deras restaurang där maten kommer att finnas till försäljning (Gillberg, 2015). Se 
figur 16. 
 
Zeenath Hasan, grundare och chef för Rude Food, menar att tron på naturens resurser 
är en förutsättning för att människor ska agera med naturen istället för mot den32. 
”Med en hänsynslös distribution och konsumtion av livsmedel kommer inte den 
överproduktion av mat som sker idag att få ett slut33.” Hasan menar att Rude Food 
försöker visa att livsmedelsindustrin måste lära om, att systemet måste bli ett hållbart 
kretslopp där konsumenter och producenter strävar efter medvetenhet. Medvetenheten 
går att uppnå genom att belysa detta svinnproblem, men istället finns ett stort fokus på 
att exploatera matindustrin ytterligare menar han34. 
 
Skillnaden mellan Rude Foods projekt och så kallad Dumpstring är att de bjuds in till 
matbutiker och grossister för att plocka produkter som ska slängas. Dumpstring 
innebär således att matvaror plockas och tas tillvara först efter att de har utsorterats 
som avfall eller sopor (RudeFood, u.å).  

Ekonomi och Lagstiftning 
För att kunna driva organisationen ekonomiskt sker finansiering såsom hyra, el och 
andra omkostnader i nuläget med hjälp av dotterbolaget Tapori Tiffins (RudeFood, 

31 Rahel Belatchew. Intervjusvar 2015-04-13 
32 Zeenath Hasan, grundare Rude Food. Intervjusvar 2015-05-22 
33 Zeenath Hasan, grundare Rude Food. Intervjusvar 2015-05-22 
34 Zeenath Hasan, grundare Rude Food. Intervjusvar 2015-05-22 

 23 

                                                 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5891387&ei=JYJIVYvSLeexygPNtoDQBA&bvm=bv.92291466,d.bGQ&psig=AFQjCNE1-W8OJU09dSeKgzxpnz_Ifsjyiw&ust=1430901655604275


u.å). Arbetetsinsatsen som innebär både tillagagning av mat samt upphämtning av 
matvaror är ett frivilligt, icke betalt arbete. Detta kräver således ett ideellt 
engagemang från stadens invånare (RudeFood, u.å).  Ännu har organisationen Rude 
Food inget eget tillstånd för att hämta matvaror eller tillaga mat på deras tillhörande 
restaurang. De menar att då Tapori Tiffins bekostar verksamheten finns det inte någon 
anledning att ifrågasätta regelverket kring hur de genomför projektet då Rude Food 
arbetar med det livsmedelstillstånd som dotterbolaget har sedan innan (RudeFood, 
u.å). Målsättningen för företaget är att de ska övergå från att vara registrerad som en 
ideell verksamhet till att bli ett eget företag. Först då krävs ett eget livsmedelstillstånd 
för att fortsätta bedriva Rude Foods arbete (Schwartz, 2015). 

 
Figur 16 Rude Foods matsvinnskoncept (Hey Event, 2015). 

Enligt Livsmedelsverket kan ett svenskt hushåll spara mellan 3000-6000 kronor per år 
genom att minska sitt matsvinn. Ett flertal åtgärder för att minska svinnet innefattar 
exempelvis kylning av matvaror till rätt temperatur, återanvändning av matrester samt 
bättre planering av inköp i matbutiken (Livsmedelsverket, 2015). Åtgärderna kan 
tyckas banala men konsumenter slänger trots allt bort stora mängder mat varje dag. 

Ideellt engagemang 
Rude Food menar att det finns ett oändligt behov av att ta hand om matsvinnet i 
samhället. Målsättningen är att 90 % av innehållet i maten som tillagas på deras 
restaurang ska komma från svinn (RudeFood, u.å). De menar vidare att det finns en 
allmän uppfattning vad gäller bäst-före och utgångsdatum som är felaktig. ”Produkter 
är inte otjänliga som människoföda bara för att de har gått ut påstår Hasan.35”  
 
Medborgarinitiativet Rude Food är en nystartad organisation och den första måltiden 
lagades i mitten av maj 2015 (Schwartz, 2015). Förutom att laga mat av oanvända 
råvaror ordnar de också workshops och föreläsningar. Rude Food menar att de med 
sin kunskap kan förmedla insikter till Malmös invånare om hur mat ska hindras från 
att bli sopor (RudeFood, u.å). 
 
Maträtterna som tillagas av Rude Food kostar idag 100 kronor att köpa för 
restauranggäster. Organisationen betalar ingenting för matvarorna de hämtar upp, det 
vill säga butiker och grossister ger bort mat till Rude Food utan gentjänster (Schwartz, 
2015). 

35 Zeenath Hasan, grundare Rude Food. Intervjusvar 2015-05-22 
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ANALYS 
 
Det kan påstås att världen genomgår en förändring vad gäller befolkningstillväxt och 
matproduktion just nu. En utveckling sker i snabb takt där inte minst urbaniseringen 
visar på att omvärlden ser annorlunda ut nu förmodligen är påväg mot nya hot och 
möjligheter i jämförelse med tidigare decennier. Det kan också påstås att det kommer 
att behövas ett annat fokus på hur urbana områden ska profilera sig då dessa ökar i 
storlek och omfattning. Nya eller andra lösningar på hur framtidens matförsörjning 
ska se ut kan därrför vara av nödvändighet för att göra jorden till en globalt hållbar 
plats. 
 
Under denna studie har ett antal utmaningar för urbana områden identifierats. En av 
dessa aspekter har visat sig handla om att inte föra ett problem till annan plats eller 
annat läge utan istället använda resurser såsom mark och vatten på ett mer lokalt sätt. 
Detta innbeär vidare att om mat kan produceras inom ett lands gränser eller i en miljö 
där många människor lever skulle förkortade produktions- och konsumtionskedjor 
vara ett resultat. En följd av detta kan samtidigt dras till att miljöbelastningen 
minskar. En annan aspekt som har identifierats under arbetet handlar om att stora 
mängder mat slängs varje år. Det har i denna studie kunnat tolkas som att förändrade 
konsumtionsmönster och värderingar kring livsmedel kan göra att matsvinn blir en 
resurs istället för ett samhällsproblem.  
 
Att ställa om en stad mot att utvecklas hållbart kommer förmodligen att kräva nya 
tankesätt. Det handlar inte bara om att diskutera och komma fram till olika 
utgångspunkter utan även vilka nya metoder som behöver tas fram för att skapa den 
hållbara staden. Det kan genomgående under detta arbete ses som att det inte finns ett 
tydligt mål med hur en framtida stad ska se ut och fungera. En tydlig analys är att de 
två strategierna teknisk innovation och resurhushållning inte är två skilda vägar mot 
en hållbar stad och värld. De två synsätten hänger ihop och beror säkerligen av 
varandra.  
 
Urbaniseringens komplexa frågor som rör konsumtion av livsmedel samt 
användningen av mark och energi kan behöva tydliggöra hur staden ska lyckas uppnå 
en hållbar struktur för framtiden. Det kan tolkas som att det finns målkonflikter 
mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna när det handlar om hur 
framtidens mat ska produceras eller tillhandahållas. Å ena sidan finns ett mål om att 
hållbara städer kan skapas genom att en produktion av mat ska lokaliseras dit. En 
avgörande faktor kan då komma att handla om ekonomi då stora finansiella 
investeringar krävs för att skapa och upprätthålla tekniska lösningar. Vidare kan detta 
innbära att ett sammarbete mellan flera aktörer i samhället är centralt för att denna typ 
av lösningar ska vara möjlig. Om höga belopp och stora satsningar på tekniska system 
ska lösa framtidens matförsörjning betyder det samtidigt att produktionen och 
avkastningen av mat måste resultera i stora vinster. Om det visar sig att Plantagons 
och Buzz Bulidings pak choi och syrsor inte blir billigare att köpa i en matbutik än 
andra grönsaker eller proteinkällor på marknaden kommer lösningarna vara varken 
socialt eller ekonomiskt lönsamma vilket kommer betyda att dessa tekniska lösningar 
akdrig kommer att fungera. Det kommer att innebära att de tekniska innovationerna 
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med sin potential om att radikalt minska koldioxidutsläppen, användningen av mark 
och utnyttjandet av restprodukter inte är möjlig enbart på grund av ekonomiska skäl.  
 
Å andra sidan finns ett mål om att hållbara städer kan skapas genom att hushålla på de 
resurser som redan producerats. För att Rude Food ska lyckas driva sin organisation 
och sina ideér om att tillvarata ”dålig” mat krävs ny lagstififtning och ett stort socialt 
engagemang bland medborgare. Det är troligt att om lagen tillåter denna distrubution 
och hantering av livsmedel kan denna typ av resursutnyttjande ge både vinster för 
Rude Food och för samhället. Det kan dock påstås att denna lösning är mycket 
småskalig och att den inte kan jämföras med en storskalig matproduktion som har för 
avsikt att göra städer självförsörjande på mat. Rude Foods idé om att ingen mat ska 
bli svinn är inte realistisk men kan förhoppninsvis ändra människors värderingar kring 
mat och hur den konsumeras. 
 
Med en verklighetstrogen syn på framtiden är det troligt att stadsodling kan komma 
att bli ett komplement till det jordbruk vi har idag samtidigt som livsmedel 
förhoppningsvis kommer att hanteras på ett hållbarare sätt där en mindre del blir 
svinn. Det är inte realistiskt att stadsodlingar kommer att ersätta all tidigare 
produktion av grönsaker eller att all producerad mat kommer att återanvändas eller tas 
tillvara. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
De tre fallen tillsammans med litteraturen visar att det finns olika synsätt på staden 
som framtida matförsörjare. De två synsätten, teknisk innovation och 
resurshushållning skiljer sig åt vad gäller om staden ska vara en plats där mat 
produceras eller en plats där matsvinn tas tillvara. Synsätten skiljer sig inte åt vad 
gäller att framtidens samhälle måste bli mer resurssnålt samt energi- och 
konsumtionseffektivt för att utvecklas långsiktigt och hållbart. Sammanfattningsvis 
kan detta examensarbete visa att urbana områden mer eller mindre behöver blir ett 
kretsloppsystem vad gäller mat och avfall i framtiden. Det framstår fortfarande 
otydligheter kring om det kommer att vara ekonomiskt hållbart för städer att 
producera egen mat då det är ett relativt outforskat, hypotetikst förhållningssätt till 
framtiden. 
 
Avslutningsvis resulterar denna avhandling i ett svar på de frågor som inledningsvis 
ställdes; 
 
1. Vilka argument och förhållningssätt presenteras i teorin och litteraturen angående 
en produktion av mat i städer? 
Tekniska lösningar och ny innovation i form av slutna industriella system som kan 
tillvarata överskottsenergi, organiskt material och näringsämnen kan lösa 
livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen i Sverige då hela kedjan, från 
produktion till förvaring och distribution, kan koncentreras till staden. 
 
Matkonsumtionen i Sverige tar idag upp en större jordbruksareal än vad som finns 
tillgänglig inom landets gränser. Det betyder att Sverige importerar livsmedel från 
andra länder för att nå upp till önskad mängd mat. Istället kan en produktion av mat 
lokaliseras till områden inom landet där majoriteten av befolkningen lever, i städer. 
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2. Hur ser de tre studerade exemplen på en produktion av mat i städer? 
De två exemplena Plantagon och Buzz Building tror på att framtidens mat kommer att 
odlas och produceras i städer. De båda företagen har en tydlig övertygelse om att 
transportavstånden måste minska, att restprodukter kan tas tillvara samt att 
färrskvatten och fossila bränslen inte kan användas i den omfattning de gör idag. 
Genom att producera livsmedel i staden kan dessa resurser bättre utnyttjas anser dem. 
 
Det tredje studerade exemplet Rude Food menar att livsmedelsindustrin och 
konsumenter måste lära om. Rude Food menar att det finns ett systemfel kring mat 
och deras övertygelse handlar om att mat måste ingå i ett hållbart kretslopp där 
konsumenter och producenter strävar efter medvetenhet. Företaget anser att en 
medvetenhet först går att uppnå genom att belysa problemet kring svinn inte genom 
att exploatera matindustrin ytterligare. 
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